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UKFaF/5167/2021-7

ZÁPIS
č. 7/2021
z jednání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana 12. dubna 2021
Jednání probíhala on-line na platformě Skype for Business / MS Teams.

Přítomni:
prof. Šimůnek, prof. Doležal, prof. Nachtigal, doc. Roh, prof. Solich, prof. Štaud, Ing. Vlčková,
Mgr. Bezouška, doc. Duintjer Tebbens, Mgr. Handlová, Mgr. Katerová, doc. Macáková, doc. Malý,
Ing. Mikešová, JUDr. Obršál, Mgr. Picková, Ing. Rudišar, doc. Šatínský, doc. Šklubalová,
dr. Valášková, prof. Wsól, prof. Zimčík, dr. Kudláčková, p. Jan
Hosté: Mgr. Dršatová, p. Dvořáková, Ing. Hubáček, p. Jeřábková, dr. Klik, dr. Koula,
Ing. Navrátilová, Ing. Polanský, p. Vychytilová, p. Opltová

Omluveni:
Ing. Chlebková, p. Mišík

Studijní záležitosti
(Předkládají prof. Štaud /Farmacie/ a prof. Nachtigal /Zdravotnická bioanalytika/Laboratorní
diagnostika ve zdravotnictví/Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví/Pharmacy;
podklady připravila Ing. Navrátilová.)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví v kombinované formě studia je pro přijetí od akademického roku 2021/2022
upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 ŘPŘ).
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•

Návrh změny podmínek pro přijetí od akademického roku 2021/2022 pro studijní program
Farmacie a studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě
studia.

•

Termíny zápisů do 1. úseku studia pro akademický rok 2021/2022:
o 15.6.2021 – Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
o 22.6.2021 - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
o 13.7.2021 - Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
o 24.8.2021 - Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
o 23.9.2021 - Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Bioanalytická
laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Anglická výuka
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Pharmacy je pro přijetí od
akademického roku 2021/2022 upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 ŘPŘ).

•

Návrh úpravy podmínek pro přijetí od akademického roku 2021/2022 pro studijní
program Pharmaceutical Sciences.

Vědecká činnost, doktorské studium, akademické kvalifikace
(Předkládá doc. Roh; podklady připravila Mgr. Dršatová.)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Granty a projekty
o V „šedé zóně“ výsledků grantů GA UK (projekty ohodnoceny jako velmi dobré,
panely je doporučily, ale finance na jejich projekty nezbyly, proto návrhy projektů
schváleny nebyly) v letošním roce skončily projekty následujících 6 doktorandů:
Diepoltová, Dudičová, Lomozová, Moravcová, Niederquell a Tranová. Všem
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uvedeným doktorandům bude zaslán děkovný dopis a těm z prvního ročníku
(4 doktorandi) bude navíc přiznáno mimořádné stipendium ve výši 14 tis. Kč.
•

Kvalifikační řízení
o Návrh na vyplácení odměn předsedům habilitačních komisí a hodnotících komisí
v řízení ke jmenování profesorem – 2 000 Kč/předseda.

•

Soutěže
o Nominaci na Cenu Jean-Marie Lehna za chemii 2021, příp. i na Cenu Sanofi
za farmacii 2021 (bude-li otevřena), pro kandidáty: PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.
a PharmDr. Martina Háková, Ph.D.

Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Doktorské studium
o Samostatná promoce absolventů doktorských studijních programů FaF UK je
plánována na 28. 6. 2021 od 9 hod. ve velké aule Karolina. Promotorem bude
prof. Pour.
o V SIS byly řádně schváleny 3 ISP všech doktorandů, zapsaných ke studiu
k 1. 3. 2021.
o V SIS byla schválena mimořádná hodnocení studia všech doktorandů v 1. ročníku
k 31. 3. 2021. Do tohoto ročníku v říjnu 2020 nastoupilo 31 doktorandů, z nichž
29 obdrželo hodnocení A a 1 student obdržel hodnocení B. Jeden student již studia
zanechal.
o Informaci o aktuálním stavu k financování doktorandského stipendia.
o Nový „Newsletter UK Point“, zveřejněný na fakultním intranetu.
o Nové vydání „Newsletter CU POINT“, zveřejněné na fakultním intranetu.

•

Věda a výzkum
o Projekt vnitřního hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti na UK byl dokončen. FaF UK
získala celkové hodnocení B+, což ji řadí mezi 5 nejlépe hodnocených fakult UK.
o Výše první části finančních prostředků (bez bonifikací), poskytnutých FaF UK
na uskutečňování programu PROGRES Q42 „Vývoj a studium léčiv“ v roce 2021, činí
51,8 mil. Kč. Souhrnnou výši všech prostředků na pořízení dlouhodobého
hmotného či nehmotného majetku (investice) v roce 2021 v rámci programu
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Progres je nutné sdělit na RUK do 14. 5. 2021. V případě plánu pořízení
z prostředků na program dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku
v hodnotě přesahující 2 mil. Kč bez DPH je nutné předložit RUK přehled tohoto
majetku do 16. 4. 2021.
o Příští zasedání Rady PROGRES Q42, které bylo vzhledem k prodlevám informací
o výši dotace odloženo, proběhne dne 14. 4. 2021 ve 14 hod. v zasedací místnosti
děkanátu. Termín byl oznámen RUK. Na tomto zasedání budou projednány žádosti
o příspěvek z fondu děkana a plánované investice. Informace o rozpočtu
jednotlivých skupin a kateder byla vedoucím rozeslána elektronickou cestou
dne 31. 3. 2021.
o V rámci příprav pro spuštění programů Cooperatio proběhnou následující kroky:
▪

duben–červen 2021: aktualizace obsahu vnitřní klasifikace oborů;

▪

červen–září 2021: převod záznamů o výsledcích a aktivitách tvůrčí činnosti
do upravené struktury;

▪

říjen–listopad 2021: zařazení akademických a vědeckých pracovníků do oborů.

o Komise pro etiku ve výzkumu dne 24. 3. 2021 projednala a schválila žádost
projektu.
•

Granty a projekty
o FaF UK získala v rámci soutěže UK podporu minigrantu v rámci aliance 4EU+
(hl. řešitel doc. Duintjer Tebbens) v hodnotě 250 tis. Kč.
o Informaci o rozhodnutí Grantové rady UK, na jehož základě je možné stejně jako
loni i pro tento rok 2021 převádět prostředky z položky Pobytové náklady do
jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly
účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situaci (COVID-19).
Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční či závěrečné zprávě
a podmínkou je dodržení všech celkových limitů, zejména v položkách stipendií
a mezd, dle pravidel GAUK.
o S hlavními řešiteli 18 nových a 33 pokračujících projektů GA UK je postupně
uzavíráno celkem 51 DPP (od ledna 2021 u pokračujících a od dubna 2021 u nových
projekty). Za tímto účelem byli hlavní řešitelé vyzváni k dodání podkladů
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pro uzavření DPP v souvislosti s administrací projektů na Vědecké oddělení
a podklady byly již kompletně předány Personálnímu a mzdovému oddělení.
o FaF

UK

odeslala

závěrečnou

zprávu

projektu

PRIMUS

(hl.

řešitelka

doc. Matoušková).
o Dne 7. 4. 2021 bylo elektronickou cestou podáno 11 závěrečných zpráv GA UK
řešených v roce 2020 a 3 závěrečné zprávy s odloženým hodnocením z důvodu
doplnění publikačních výstupů projektu.
•

Transfer technologií
o Informaci o workshopu „Design Thinkingu pro zaměstnance/vyučující UK“,
konaném dne 9. 4. 2021 od 9 do 15 hod., zveřejněnou na fakultním intranetu.

•

Soutěže
o Informaci o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Hlávky 2021 pro nejlepší studenty
a absolventy vysokých škol, zveřejněnou na fakultním intranetu. Návrh je nutné
odevzdat na Vědecké oddělení do 30. 4. 2021.
o Informaci o vyhlášení Ceny Dimitrise N. Chorafase 2021 pro nejlepší absolvující
doktorandy, zveřejněnou na fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na
Vědecké oddělení do 22. 4. 2021.
o Informaci o vyhlášení Ceny MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve
studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2021, zveřejněné na
fakultním intranetu. Návrh je nutné odevzdat na Vědecké oddělení do 4. 5. 2021.

Vnější a mezinárodní vztahy fakulty
(Předkládá prof. Doležal; podklady připravila p. Jeřábková.)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Odměny akademickým pracovníkům za podání projektu v rámci ERASMUS+ v roli
koordinátorů projektu.

Kolegium děkana bere na vědomí:
Oblast vnějších vztahů
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•

Galerie Na Mostě – Město Hradec Králové schválilo dotaci ve výši 10 tis. Kč na činnost
GNM v roce 2021.

•

Fotosoutěž SČSF – SČSF pořádá fotosoutěž s názvem „Cestou necestou půvabem jara“.
Účastnit se může kdokoliv z fakulty a termín zaslání soutěžních fotografií na email
pr@scsf.cz je 23. 4. 2021. Zveřejněno na intranetu 25. 3. 2021.

•

Den celoživotního vzdělávání – v sobotu 10. 4. 2021 od 14.30 se konal online Den
celoživotního vzdělávání. Akce byla celostátně propagovaná a její součástí byla i soutěž
pro širokou veřejnost. Zveřejněno na intranetu 6. 4. 2021.

•

V úterý 30. 3. 2021 se konala VR MZd ČR – na programu jednání byl vývoj pandemie,
očkování, testování, nedobrá situace s dalším vzděláváním zdravotníků – atestace,
odborné praxe začínajících lékařů byly vesměs zastaveny, aktualizovaný seznam
zkoušejících pro atestace farmaceutů.

Oblast mezinárodních vztahů
•

Výzva CENTRAL – uskupení univerzit CENTRAL vyhlašuje nabídku osmi workshopů
mladých vědeckých skupin. Přihlášky je možné podávat do 15. 5. 2021. Zveřejněno na
intranetu 29. 3. 2021.

•

Výzva POINT 2021-1 – žádosti o příspěvek v jarním kole programu Podpora
internacionalizace UK je možné vkládat do aplikace IS Věda do pátku 30. 4. 2021.
Zveřejněno na intranetu 31. 3. 2021.

•

Nabídka semestrálních pobytů v rámci meziuniverzitních smluv do Německa a Švýcarska
– nabídka je určena studentům BSP, MSP, a DSP, kteří mohou žádat o pobyty na
univerzitách ve Frankfurtu, Sársku, Lipsku, Heidelbergu a Basileji. Přihlášky mohou
studenti vkládat do online aplikace do 26. 4. 2021. – Zveřejněno na intranetu 6. 4. 2021.

Napsali o nás:
•

Projekt dostavby kampusu MEPHARED 2 – Zpráva o územním rozhodnutí byla
publikovaná jako aktualita na webu UK Aktuality-Univerzita Karlova (cuni.cz).
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Vnitřní záležitosti, strategický rozvoj fakulty a evropské projekty
(Předkládají prof. Solich a doc. Roh; podklady připravil Ing. Hubáček /GRO/, Ing. Mikešová /M2/.)
Kolegium děkana bere na vědomí:
MEPHARED 2
•

Dne 13. 3. 2021 nabyla právní moci změna DUR z roku 2009.

•

Porada směrování bude dne 9. 4. rozhodovat o výběru dodavatele na provedení TRT vrtů.

•

Pro potřeby RUK byly konkretizovány finanční požadavky pro potřeby projektu
MEPHARED 2 a podklad byl předán Ing. Kosteleckému.

•

Proběhly individuální konzultace k průřezovým tématům – studijní, správní, úklid.

•

Probíhají on-line jednání s vybranými pracovišti ohledně detailů jednotlivých místností.

•

Probíhá příprava dokumentace na veřejnou zakázku na Technický dozor stavby (TDS).

•

Probíhá koordinace s přípravou stavby napojení FNHK.

GRO
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – doc. Roh
•

GA ČR
o V souvislosti s podáváním nových projektů do soutěží GA ČR byly přímo
navrhovatelům zaslány elektronickou poštou dne 29. 3. 2021 upozornění
a detailnější informace:
▪

K přílohám projektů, a to především k procesu zajištění vyjádření od komisí FaF
UK jako je Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek
pokusných zvířat a dále nová Komise pro etiku ve výzkumu.

▪

Ke změně zadávací dokumentace GA ČR pro projekty s počátkem řešení od
r. 2022 na základě právní úpravy dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku dle zákona o daních z příjmů.

▪

K části C1 projektů (údaje k prosazování principů odpovědného výzkumu
a inovací, nástrojů rozvoje lidského potenciálu a zlepšování pracovních
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podmínek uchazečů), shrnutí: „FaF UK se hlásí k principům zakotveným
v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání
výzkumných pracovníků. V roce 2019 získala Univerzita Karlova ocenění „HR
Excelence in Research“ od Evropské komise, a tím i všechny její fakulty.“
▪

K osobním nákladům projektů – aktualizované tabulky mzdových tarifů
a v souvislosti se „zanořováním“ pracovních smluv upozornění na informace z
kolegia děkana ze dne 7. 12. 2020 s citací: „Pro nové vědecko-výzkumné
projekty se nadále doporučuje plánovat mzdové náklady bez OON (tj. bez DPP,
DPČ) v případě, že již zaměstnanec/student má nebo s ním je plánováno
uzavření pracovní smlouvy z jiného zdroje.“

•

MŠMT
o Vyhlášena výzva k podávání návrhů společných česko-německý výzkumných
projektů s dobou řešení 2022-2023. Podpora spočívá ve financování cestovních
a pobytových nákladů pracovníků, kteří spolupracují na mezinárodním projektu
základního výzkumu. Přihlášky lze podávat do 30. 6. 2021. Informace byly
zveřejněny na fakultním intranetu a předány elektronickou poštou.

•

Startovací grant Nadace Experientia
o Dne 15. 3. 2021 byla podána žádost dr. Hodíka pro udělení Startovacího grantu
Nadace Experientia.

EVROPSKÉ PROJEKTY, STRUKTURÁLNÍ FONDY
•

EFSA-CDN – OP VVV
o Dne 7. 4. 2021 se kombinovanou formou uskutečnila porada užšího týmu EFSACDN, kde byly projednány personální záležitosti, publikační aktivity, monitorovací
výstupy a čerpání rozpočtu, resp. aktuální stav projektu. Podrobnější informace
o stavu projektu byly uveřejněny na webu FaF UK.
o V rámci VZ na dodávky s názvem: FaF UK – Disperzní Ramanův mikroskop dne
7. 4. 2021 skončila lhůta na podání nabídek. V současné době probíhá posouzení
obdržených nabídek.

•

STARSS – OP VVV
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o DNS na laboratorní materiál a chemikálie byl uzavřen 29. 3. 2021 podepsáním devíti
kupních smluv s vítěznými dodavateli.
o DNS na laboratorní materiál (kolony) ve fázi před podepsáním kupní smlouvy
s vítězným dodavatelem.
•

INOMED – OP VVV
o Z důvodu nepřijetí žádné nabídky byla dne 7. 4. 2021 opětovně vyhlášena výběrová
řízení na volné pozice ve výzkumném záměru č. 4. Jedná se o dvě volná místa na
pozici DSP studující, DPČ na 0,5 FTE (80 hodin/měsíc) a volné místo na pozici Junior
researcher, úvazek 0,3 FTE.

•

ESF I – OP VVV
o Na RUK byly odevzdány podklady k ukončení dílčího projektu FaF UK za
projektovou a finanční část.
o Dne 13. 4. 2021 nástup Ing. Š. Szabó (fakultního koordinátora ESF I) na mateřskou
dovolenou. Kontaktní osobou pro další komunikaci s RUK v oblasti ESF I byla po
dohodě stanovena Ing. L. Geniková (finanční manažerka ESF I).

•

ESF II – OP VVV
o Proběhlo doložení podkladů na RUK, zároveň probíhá kompletování vytvořených
studijních materiálů.
o Od 1. 5. 2021 po Mgr. Z. Holmanové projekt ESF II povede Ing. P. Janišová.

•

ERDF II – OP VVV
o Dne 22. 3. 2021 byla na RUK odeslána žádost o refundaci finančních prostředků za
období 09/2020–02/2021.
o V rámci VZ na dodávky s názvem: FaF UK – Membránové vývěvy k RVP dne
30. 3. 2021 skončila lhůta na podání námitek. Smlouva s vybraným dodavatelem
bude uzavřena v měsíci dubnu 2021.
o Dne 10. 3. 2021 byla zahájena nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem:
FaF UK – Diskové pole Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 4. 2021.

•

Mobility II. – OP VVV
o Byla vyhlášena výběrová řízení na incomingové pozice:
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▪

International Postdoctoral Fellowship – Pharmaceutical Technology pro
katedru farmaceutické technologie, předpokládaná doba 9 měsíců.

▪

International Postdoctoral Fellowship – Pharmacometrics pro katedru biofyziky
a fyzikální chemie, předpokládaná doba 3 měsíce.

▪

International Postdoctoral Fellowship – Synthesis of compounds structurally
inspired by Amaryllidaceae alkaloids pro katedru farmaceutické botaniky,
předpokládaná doba 8 měsíců.

•

MOLABI-PL – OP VVV
o Probíhá vypořádávání závěrečných připomínek k projektu, narovnávání rozpočtu
projektu. Do konce dubna je předpoklad finančního vypořádání se státním
rozpočtem. Projektová část byla již bez připomínek uzavřena.
o Od 1. 5. 2021 po Mgr. Z. Holmanové projekt MOLABI-PL a DSP povede
Ing. L. Geniková.

•

FAFÍK III
o Z důvodu uzavření DS bude rodičům vráceno školkovné za březen. DS je otevřena
pouze pro děti rodičů, kteří pracují pro IZS.

•

Grantová schémata na UK (Program START) – OP VVV
o První koordinační setkání FaF UK s řešiteli i mentory na téma realizace grantů,
prostřednictvím MS TEAMS, se uskutečnilo 30. 3. 2021.
o K 31. 3. 2021 byly ve 2 projektech provedeny personální změny řešitelů.
o Dne 1. 4. 2021 byla u všech 10 schválených projektů zahájena realizace grantů.
o Dne 1. 4. 2021 byla řešitelům zaslána Metodika pro hlavní řešitele, další řešitele
a mentory v programu Start v období realizace projektu.
o Dne 8. 4. 2021 se uskutečnilo online koordinační setkání s RUK, které bylo
zaměřeno na monitoring měsíčních zpráv o realizaci a změnová řízení předkládaná
v IS Věda.
o Do konce dubna proběhne online setkání řešitelů FaF UK s pracovníky GRO
zaměřené na administraci realizace projektů.

•

Networkingové vědecko-výzkumné centrum Hradec Králové (Pajkrova flošna)
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o S MMHK a KÚ KHK bylo odsouhlaseno a revidováno finální znění verze memoranda
o vzájemné spolupráci týkající se rekonstrukce Pajkrovy flošny. Podpis memoranda
bude předmětem jednání rady Královéhradeckého kraje.
o Dne 1. 4. 2021 byly nositeli Strategie ITI odeslány podklady pro provozování
projektu. FaF UK poskytla pracovní podklad. SmHK zároveň vytipovalo aktivity,
které by bylo možné financovat prostřednictvím MPO, OP TAK.
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Vyplacení odměny za sepsání významného projektu (mezinárodní GA ČR) dle podmínek
nastavených v kolegiu děkana 2017-06.

•

Vyplacení odměny za sepsání významného projektu (typ H2020, TA ČR EuroNanoMed Call
2021, FaF UK jako spolupracující organizace) dle podmínek nastavených v kolegiu děkana
2017-06.

•

Vyplacení odměny za sepsání významného projektu (H2020 Green Deal, FaF UK je
spolupracující organizací) dle podmínek nastavených v kolegiu děkana 2017-06.

Personální záležitosti:
(Předkládají Ing. Vlčková, prof. Solich; podklady připravila p. Vychytilová)
Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Výběrové řízení
o Na pozici laboranta/ky katedry farmaceutické technologie byla vybrána p. Eva
Berná.
o Na pozici laboranta/ky katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy byla
vybrána Ing. Renáta Kratochvílová.
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Ekonomické, provozní a správní záležitosti
(předkládá Ing. Vlčková; podklady připravili dr. Klik, Ing. Polanský a p. Dvořáková)
Děkan fakulty po projednání v kolegiu schvaluje:
•

Změna způsobu vyplácení příspěvku na stravování – zavedení tzv. stravenkového
paušálu
o Vzhledem k uzákonění možnosti tzv. stravenkového paušálu v rámci novelizace
zákona o daních z příjmů plánujeme změnu způsobu vyplácení příspěvku na
stravování. Namísto dosavadních stravenkových karet bude zaměstnancům
vyplácen stravenkový paušál, tj. příspěvek na stravování ve formě měsíčního
peněžitého příspěvku ke mzdě. Výše příspěvku pro zaměstnance zůstává
zachovaná, mění se pouze forma jeho výplaty.
o Související kroky:
▪

Zajištění projednání a informovanosti pro fakultní odbory a zaměstnance.

▪

Ukončení smlouvy se spol. Edenred.

▪

Aktualizace opatření děkana k podmínkám čerpání sociálního fondu s účinností
k 1. 7. 2021.

▪
•

Plánovaná změna se předpokládá od 1. 7. 2021.

Vyjádření vlastníka sousedního pozemku ke stavbě „Multifunkční haly Střelecký klub
Třebeš“
o Univerzita Karlova jako vlastník sousedních pozemků v Třebši obdržela oznámení
o zahájení společného řízení (územní a stavební řízení) na stavbu „Multifunkční
hala Střelecký klub Třebeš“.
o Vzhledem k tomu, že multifunkční hala včetně drenáže, zpevněné plochy a přípojky
elektro nezasahuje ani neomezuje pozemky UK, nemá fakulta námitky k výše
uvedené stavbě.
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Kolegium děkana bere na vědomí:
•

Prodej pozemků v Třebši
o Statutární Město Hradec Králové se obrátilo na Univerzitu Karlovu s žádostí
o odprodej pozemků ve vlastnictví UK v katastrálním území Třebeš. Jedná se
o pozemky p. č. 170/1, 170/3, 170/5, 201/35 a ¼ z p. č. 166/11. Celková plocha
pozemků je 7636 m2. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní
plocha. Fakulta má tyto pozemky ve správě.
o V souvislosti s žádostí proběhne jednání mezi zástupci města a fakulty. Předmětem
jednání bude projednaní možných variant směny některých pozemků za účelem
scelení majetku UK v souladu se strategií fakulty.

•

Veřejné zakázky
o Připravované Opatření děkana a Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek
budou upraveny na základě připomínek členů kolegia děkana.
o Podlimitní VZ na dodávku IT vybavení bylo 30. 3. 2021 ukončeno podpisem smlouvy
se společností TOPSOFT JKM spol. s r.o., IČO: 25403435, sídlo: Roudnice nad
Labem, Jungmannova 1029, PSČ 413 01. Kupní cena: 1 560 317 Kč bez DPH.
o VZMR na dodávku kancelářských potřeb (rámcová dohoda na 3 roky) byla
26. 3. 2021 ukončena podpisem smlouvy se společností Ergon – sociální podnik,
z. s., IČO: 26640899, Sídlo: Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín.
Nabídková cena: 1 475 432,10 Kč bez DPH na 3 roky.
o Nadlimitní VZ na dodávku CO2 inkubátoru byla zahájena 16. 3. 2021. Předpokládaná
hodnota 173 600 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2021.
o V přípravě nadlimitní VZ na dodávku UHPLC systému s PDA a fluorescenční detekcí
a zapojením pro on-line SPE. Předpokládaná hodnota 1 900 000 Kč bez DPH.
o V přípravě nadlimitní VZ na dodávku myčky laboratorního skla. Předpokládaná
hodnota 299 300 Kč bez DPH.
o Dne 2. 4. 2021 byl vyhlášen DNS na dodávku chemikálií – skladové položky.
Předpokládaná hodnota 79 670 Kč bez DPH. Termín pro podání nabídek stanoven
na 13. 4. 2021.
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•

Smluvní pokuta za nekvalitně provedený úklid na budově Sever
o Při kontrole úklidu dne 30. 3. 2021 bylo opětovně zjištěno nekvalitní provedení
úklidových služeb v 1. patře na budově Sever.
o Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) smlouvy s dodavatelem úklidových služeb Aby
servis, s.r.o. je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je
povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu v každém jednotlivém případě
nekvalitního provedení či neprovedení služeb a dalších nedostatků.
o Na základě výše uvedeného byla dodavateli úklidových služeb Aby servis, s.r.o.
vystavena v pořadí již 2. pokuta ve výši 10 tis. Kč.

•

Zpráva o mimořádné události na katedře analytické chemie
o Dne 23. 3. 2021 došlo na katedře analytické chemie k defektu kanystru s odpadními
rozpouštědly, při kterém se rozbila láhev s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Při
události nebyl nikdo zraněn.
o Nyní probíhá šetření události, RCA – rozbor proč k události došlo, posouzení
navrhovaných opatření katedry a externího pracovníka BOZP a PO při zapojení
pověřence s nakládáním s nebezpečnými chemickými odpady a interního auditora.

•

Hlavní aktivity Oddělení informačních systémů (OIS) 2021 pro proděkany
o Probíhají diskusní setkání jednotlivých proděkanů s vedoucím OIS, při kterých jsou
seznamováni s hlavními aktivitami OIS pro rok 2021 v oblasti nasazování nových
aplikací a rozšíření jejich funkcionalit, a to s důrazem na pole působnosti
konkrétního proděkana.

•

Projekt BEZPETEK
o Fakulta obdržela návrh smlouvy od firmy BEZPETEK a.s., která zajišťuje provoz
zařízení Filtermac pro výrobu mikrofiltrované vody do vlastních lahví.
o Návrh smlouvy zahrnuje platební povinnosti/možnosti, které nebyly dosud sděleny
a které nejsou ze strany vedení fakulty akceptovány.
o Z tohoto důvodu budou prověřeny a porovnány další možnosti, jak zajistit kvalitní
pitnou vodu pro zaměstnance a studenty fakulty.
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•

Ekonomické informace
o Probíhá audit fakultního účetnictví r. 2020 externím auditem K Kredit s.r.o., auditu
byly zaslány požadované materiály.
o Na projekt START byla poukázána záloha ve výši 3 277 tis. Kč, jednotlivým
projektům byla přidělena interní čísla.
o Roční statistické výkazy za r. 2020 zpracovány a předány v termínu.
o Novým projektům GAUK byla přidělena interní čísla.
o V součinnosti s VO a SO byl nastaven postup pro zpracování a proplacení testů na
Covid studentům samoplátcům.
o Dne 8. 4. 2021 proběhla porada ekonomů s vedoucí ekonomického odboru UK
Ing. Wehrenberg. V rámci porady byla diskutována tato témata:
▪

Stanovisko ke klasifikaci hmotného majetku pro projekty GAČR.

▪

Informace k novému ekonomickému systému.

▪

Doktorandi-vyplácení stipendií za prodlouženou dobu studia.

▪

Stravenky vs. stravenkový paušál.

▪

Komunikační kanál pro vedoucí/hlavní účetní k řešení operativních úkolů.

Zápis sestavila Gabriela Opltová
Zápis schválil prof. Tomáš Šimůnek

